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מכסה פקק בטון עם מסגרת יצקת ברזל )ב.ב(

מכסים ויציקות: מכסה פקק מבטון ומסגרת מיצקת ברזל

מחיר, ₪ 
מק"ט משקל, ק"ג שם ופרט המוצר

ל - יח'

340.00 7415251 43

קוטר 50 ס"מ לעומס B-125 )ללא נעילה(*

512.00 7415250 68

קוטר 50 ס"מ לעומס D-400 )עם נעילה(

426.00 7415261 59

קוטר 60 ס"מ לעומס B-125 )ללא נעילה(*

688.00 7415260 92

קוטר 60 ס"מ לעומס D-400 )עם נעילה(

263.00 7422020 180

צווארון הגבהה למכסה

* ניתן להזמין מכסים עם נעילה העומדים בתקן הישראלי ת"י 489 ועמידה בבטיחות ילדים.

Dummy Text
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מכסים ויציקות: מכסים יצקת ברזל

מכסים יצקת ברזל

מחיר, ₪ 
מק"ט משקל, ק"ג עומס בדיקה שם המוצר

ל - יח'

*B-125
960.00 7915150 50

ללא נעילה

 D-400
1300.00 7915153 87

ללא נעילה

D-400
1144.00 7915154 70

עם נעילה קוטר 50 ס"מ עם מסגרת עגולה

*B-125
1114.00 7915160 74

ללא נעילה

D-400
1200.00 7915163 116

ללא נעילה

D-400
1405.00 7915164 116

עם נעילה קוטר 60 ס"מ עם מסגרת עגולה

*B-125
1267.00 7915250 59

ללא נעילה

D-400
1607.00 7915253 90

ללא נעילה

קוטר 50 ס"מ עם מסגרת מרובעת

1302.00 7915260 90 B-125

D-400
1840.00 7915263 126

ללא נעילה

קוטר 60 ס"מ עם מסגרת מרובעת

.EN 124 ניתן להזמין מכסים עם סמל הרשות ויעוד המערכת. המכסים עומדים בתקן ישראלי ת"י 489 ותקן אירופאי
* ניתן להזמין מכסים עם נעילה העומדים בתקן הישראלי ת"י 489 ועמידה בבטיחות ילדים.

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text
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מכסים ויציקות: מכסים למילוי גרנוליט או ריצוף

מכסים למילוי

מחיר, ₪ 
מק"ט משקל, ק"ג עומס בדיקה שם המוצר

ל - יח'

7411150

681.00 50 *B-125

7418155 מכסה עגול חשוף 
ליציקת גרנוליט קוטר 50 ס"מ

7411160

852.00 50 *B-125

7418165 מכסה עגול חשוף 
ליציקת גרנוליט קוטר 60 ס"מ

976.00 7916220 56 *B-125

מכסה מלבני לאבנים משתלבות לפתח קוטר 50 ס"מ

1262.00 7916230 70 *B-125

מכסה מלבני לאבנים משתלבות לפתח קוטר 60 ס"מ

* ניתן להזמין מכסים עם נעילה העומדים בתקן הישראלי ת"י 489 ועמידה בבטיחות ילדים.

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text
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רשתות ניקוז עגולות יצקת ברזל

מיון מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה בהתאם למקום התקנה

מכסים ויציקות: מכסה רשת לניקוז עגול ומרובע

מחיר, ₪ 
מק"ט משקל, ק"ג עומס בדיקה שם המוצר

ל - יח'

571.00 7333050 35 *B-125

788.00 7333057 50 D-400

רשת ניקוז עגולה קוטר 50 ס"מ

686.00 7333060 35 *B-125

998.00 7333066 70 D-400

רשת ניקוז עגולה קוטר 60 ס"מ

1071.00 7333062 55 *B-125

רשת ניקוז קוטר 60 ס"מ עם מסגרת מרובעת

.EN 124 המכסים עומדים בתקן ישראלי ת"י 489 ותקן אירופאי
* ניתן להזמין מכסים עם נעילה העומדים בתקן הישראלי ת"י 489 ועמידה בבטיחות ילדים.

מיון הנ"ל בהתאם לת"י 489, אחריות לבחירת המין הנכון מוטלת על המתכנן.

 )A-15 קבוצה 1 )מין
אזורים היכולים לשמש רק הולכי רגל 

ורוכבי אופניים, שטחי גינון

)D-400 קבוצה 4 )מין
מסלולי נסיעה בכביש, שוליים קשים 

ואזורי חניה לכל סוגי הרכב

)B-125 קבוצה 2 )מין
מדרכות, אזורי הולכי רגל ואזורים דומים, 

מגרשי חניה או משטחי חניה

)E-600 קבוצה 5 )מין
אזורים הנתונים לעומסי גלגלים כבדים, 
כגון רציפי נמל, מסלולי המראה/נחיתה

)C-250 קבוצה 3 )מין
פתחי ניקוז באזור תעלות ניקוז בכביש 

לאורך המדרכה ואינם בולטים יותר 
מ-0.5 מ' משפת המדרכה לכוון הכביש

)F-900 קבוצה 6 )מין
אזורים הנתונים לעומסי גלגלים כבדים 

במיוחד, כגון מסלולי המראה/נחיתה

Dummy TextDummy Text


